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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

- وشرحنا حديث أبي هريرة أن رسول هللا "ما جاء في الوضوء من الريح :باب"لسابق في ما زلنا في الحديث ا
وعرفنا أن الحصر بحسب حال السائل، وأن  «ال وضوء إال من صوت أو ريح»قال:  -صلى هللا عليه وسلم

تى ال ينصرف ح»قال:  ؟سئل الرجل يجد أنه خرج منه شيء وهو في الصالة -صلى هللا عليه وسلم- النبي
 إذا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم- حديث عن أبي هريرة أن رسول هللاالثم بعد ذلك  «يسمع صوتًا أو يجد ريحاً 

ألن  " نص على المسجدفي المسجد" «صوتاً  يسمع حتى يخرج فال أليتيه بين ريحاً  فوجد المسجد في أحدكم كان
فال يخرج من  جد بين أليتيه يعني ريحاً فو » أن تكون في المسجد حيث ينادى بهااألصل بالنسبة للرجال 

 وهو كسابقه. «ريحاً  يجد أو حتى يسمع صوتاً » من أجل أن يتوضأ «المسجد
بمجرد شك، ويلحقون بذلك الظن، وهو الرجحان، رجحان والمراد من ذلك أنه ال ينصرف بعد تيقنه للطهارة 

وهذا الحديث وما جاء في معناه هو  «يحاً أو يجد ر »، جل األحكام مبنية على غلبة الظنخروج الريح، مع أن 
ا: مبنى القاعدة عند أهل العلم وذكرنا أننا نقرأ في كالم العلماء في القاعدة الثانية من القواعد الكلية التي قالوا فيه

 وجد إذا»: -صلى هللا عليه وسلم-قوله  ودليلهاك ال يرفع اليقين، القاعدة الثانية: اليقين ال يزال بالشك، الش
 ال أم شيء منه أخرج عليه فأشكل شيئاً  بطنه في أحدكم وجد إذا» الذي هو حديث الباب «شيئاً  بطنه في أحدكم

من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين  رواه مسلم «ريحاً  يجد أو صوتاً  يسمع حتى المسجد من يخرجن فال
جل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصالة الر  -صلى هللا عليه وسلم-عن عبد هللا بن زيد قال: شكا إلى النبي 

ذكرت هذا باألمس، يعني راجعتم األشباه  ؟أحد معه األشباه «ال ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً »قال: 
 والنظائر؟ طيب.

 صلى- هللا رسول قال: قالوابن عباس، وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري  الخدري  سعيد أبي عنوفي الباب "
 ما على يبن  لو  الشك فليطرح ؟أربعاً  أم أثالثاً  صلى كم يدر   فلم صالته في أحدكم شك إذا» :-لموس عليه هللا

 إذا»: يقول -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول سمعت: قال عوف بن الرحمن عبد عن الترمذي وروى  «استيقن
 ؟ثالثاً  أم اثنتين صلى يتيقن لم فإن ،واحدة على فليبن   ؟اثنتين أم صلى واحدة ي يدر  فال صالته في أحدكم سها
 «يسلم أن قبل سجدتين وليسجد ثالث على فليبن   ؟أربعاً  أم صلى أثالثاً  يدر   لم فإن ،اثنتين على فليبن  

 أبواب جميع في تدخل القاعدة هذه أن اعلم ،الفقه أبواب جميع في تدخل القاعدة هذه أن اعلمقال السيوطي: 
 جملة منها أسوق  لكنو  الشرح لطال هنا سردتها ولو ،وأكثر الفقه أرباع ثالثة غتبل عليها المخرجة والمسائل الفقه

 كان ما بقاء األصل، كان ما عل كان ما بقاء األصل: قولهم منها :قواعد القاعدة هذه في يندرج :فأقول، صالحة
 في وشك الحدث في تيقن أو ،متطهر فهو الحدث في وشك الطهارة تيقن من: ذلك أمثلة فمن ،كان ما عل

 .محدث فهو الطهارة
 بشراً  أو امرأةً  لمس أو نفس؟ حديث مأ رؤيا رآه ما أو نعس؟ أو نام هل شك نإ الحدث في الشك فروع ومنقال: 

 مس أو ؟بعدها أو اليقظة قبل كان هل: شك وأإيش؟  ؟إليتيه إحدى زالت ال أو مكناً تم نام هل أو ؟شعراً  أو
 اصيل التي يذكرونها في مثل هذا.... إلى آخر كالمهم في التفالخنثى



 بالحج ثم بالعمرة أحرم، الطهورية بقاء فاألصل كثير؟ أو قليل هو هل للماء المغير الطاهر في شكثم قال: 
 ألن: الماوردي قال ،بصحته حكم ؟باطالً  فيكون  بعده أو صحيحاً  فيكون  طوافها قبل بالحج أحرم كان هل وشك

 بال خالف. صومه صحأم ال؟  الفجرثم شك هل طلع ، بعده كان أنه تيقني حتى بالحج اإلحرام جواز األصل
 وعدم ،ذمته في بقاؤهما األصل ألن ؛قولها فالقول والنفقة الكسوة عدم ادعت ثم مديدة مدة الزوجان تعاشر
 .أدائهما

 ذاكو  ،المدعي يمين أو بآخر يعتضد لم ما واحد شاهد الذمة شغل في يقبل لم ولذلك الذمة براءة ألصلقاعدة: ا
 ... إلى آخره.منها اً فروع ذلك وفي األصل لموافقته يالمدع قول القول كانإذا  أيضاً 
 وال الشك وأطرح اليقين أعمل أني اإلقرار عليه أنبنى ما أصل :-رضي هللا عنه- الشافعي قال ،قاعدةقال: 

 .الغلبة أستعمل
 لم وملكه وهبه أنه أقر لو فيما كقولهم الذمة اءةبر  األصل أن إلى ومرجعها األصحاب عند مطردة قاعدة وهذه
 ... إلى آخره.القبض عل تتوقف ال الهبة أن اعتقد ربما ألنه ؛بالقبض مقراً  يكن

هم يقولون: األصل مقدم على  عمل به األصل، لكن إن عارضه ظاهرال شك أن األصل هو عليه العمل الذي ي
فما  إذا عارض األصل الظاهر تعارض األصل مع الظاهر ؟غلبة الظن، لكن إذا عارضه الظاهر فما الحكم

زميلك، وأجلسك في مكتبته، وأخذت تدور في الكتب إذا زرت لنا بمثال يستفيد منه طالب العلم، قدم؟ ومثيالذي 
، األصل أن -الزميل– ك فالن، وهو موجود في مكتبة فالنوتناظر، وأخذت هذا الكتاب فوجدت عليه اسمك، مل

فما الذي يقدم األصل أو  صل أن الكتاب لك، والظاهر أنه له ألنه في حوزتهليه اسمك األالكتاب لك، ع
 ملك فالن. ؟ لكن األصل أنه لفالنيعني الظاهر أن الكتاب لمن؟ لصاحب المكتبة الظاهر؟
 ........طالب:

 أو إعارة؟
 ...طالب:....

 نعم؟
 ......طالب:.

هو و  نه مع طول المدة يظن أنه اشتراه أو وهبه إياهونسي؛ ألوقد يكون استعاره ونسي، كم من شخص استعار 
المقصود أن مثل هذا هل يقدم األصل فنقول: الكتاب لصاحبه حتى يدعي بدعوى في الحقيقة عارية أو العكس، 

مقبولة ويقيم البينة عليه أنه اشتراه أو وهبه إياه؟ ال يحكم بهذا وال هذا، ينظر إلى حال األصل، وحال صاحب 
عادة صاحب الكتاب الذي عليه إذا كانت  ؟يد الذي هو الظاهر، فما الذي ترجحه العادة والحال من الطرفينال

ذا اسمه عادته يبيع كان  الكتب، عادته يبيع الكتب، فهذه العادة ال شك أنها محكمة، ويحكم بسببها للظاهر، وا 
غلبنا جانب األصل، ومن عادته أن يعير؟  يع وال يهب، بل هو شحيح على كتبههذا الرجل ليس من عادته أن يب

على تغليب أحد األمرين، إذا كان الكتاب حضر به دروس، وملئ بالتعليقات، ننظر هذه هناك قرائن تدل 
التعليقات هل هي لصاحب األصل الذي عليه االسم، فيغلب على الظن أنه لن يبيع هذه النسخة، أو الذي بيده 

فاألصل أنه ال يتصرف بملك غيره إال بطريق  ق عليهحضر به الدروس وعل  هو الذي ة الكتاب، صاحب المكتب



ال  بر، والمسألة مفترضة في طالب علمشرعي معت ليس بسارق، نعم، فالقرائن ال شك أنها ترجح في مثل هذا، وا 
 كتب عليه اسمه، لكن لو وجدنا الكتاب مكتوب عليه ملكفاألصل أن الكتاب لمن كتب عليه االسم، اسمه، 

هذا الزائر، ثم صاحب المكتبة قال: ثم انتقل إلى ملك فالن  فالن ابن فالن ابن فالن -جل وعال-الفقير إلى هللا 
ال نقول: هذه دعوى يقيم عليأشبه ذلك، ابن فالن ابن فالن بالشراء الشرعي أو بالهبة أو بالهدية أو ما  ه البينة وا 

لعلم يجد كتاب عليه اسمه أو من طالب ا اً رى تحصل كثير ويستحق الكتاب، هذه مسائل ت يحلف الطرف الثاني
يستعير كتاب عشرين سنة، أنا أعرت شخص أحيانًا  ه صاحبه الذي هو بيده لطول العهدثم بعد ذلك يدعي ختمه

كل ما رأيت هذا الكتاب دعوت لك، واحد من الزمالء قبل ثالثين سنة كتاب، ولقيته قبل سنتين أو ثالث، قال: 
، كأن العالقة بس إني وجلدته وأعدته إلي   -وجزاك هللا خيراً -فأخذته  ؟ قال: ألن الكتاب كان مهترياً ذاقلت: لما

يعني أبحته وحللته عن  ة الحالفأخبرته، يعني ما أخبرته يعني بحقيق ذت الكتاب وجلدته، يعني ما هو ليأخ
 هذا.

شيء بعد موت أصحابه، يحصل من هذا  عالتركات التي تعرض للبياآلن يأتي مع الكتب ومع المكتبات ومع 
هذا الكتاب ملكه  هل نقول: إن ؟فكيف تتصرف ن ويكون فيها كتاب عليه اسم فالنكثير، تشتري مكتبة فال

تأتي كتب أو يعاد إلى صاحبه األصلي؟ ال شك أن هذا حرج كبير، ويوقع في إشكال، وأحيانًا  فالن قبل وفاته
أو يهدى أو  يمكن أن يباع كتاب من مكتبة عامةعرف أننا في الداخل ال مكتبات عامة، ون ختوم رسمية عليها

شيء من هذا، فال بد من التحري والتوقي في مثل هذه األمور، والكتبيين اآلن يحكون األختام، ويأتون من 
ام اآلفاق من مصر والشام وتركيا وغيرها كتب عليها أختام مكتبات عامة، ويدعون في ذلك أن أولئك عندهم نظ

أن هذه البلدة التي فيها المكتبة العامة، وهي من بيت المال،  اسمه تحديث، نظام التحديث، إيش معنى هذا؟
أتيح لهم مسألة التحديث، إيش معنى التحديث؟ المكتبة فيها كتب قديمة ال تصبر على استعمال  ها األختاموعلي

على كثيرًا ويتعاقبون لباحثين الذين يترددون الناس، الكتاب القديم ما يصبر على استعمال الناس من قبل ا
ويقرر أن قيمة هذه المكتبة كذا من الكتب القديمة، فيشتريها  د، فالتحديث يجتمع المجلس البلديالكتاب الواح

أحدهم أو غيرهم، تباع على غيرهم، ثم يشترى بقيمتها أكثر من الكتب القديمة، يعني يشترى بقيمتها ثالثة 
إذا كان هذا من مصلحة الوقف والكتب  هأنالكتب الجديدة التي تصلح لالستعمال، وال شك أضعاف مثاًل من 
ال مانع من بيعها، ويشترى بقيمتها ما يمكن االنتفاع به على أوسع نطاق، لكن ما الذي  القديمة تعطل نفعها
ا أمره واضح، لكن كثير أحيانًا يأتي ما يدل على ذلك من بيان لالتفاق وما أشبه ذلك، هذ ؟يصدق هذا الكالم

فكرة التحديث موجودة أو نقول: إنه هذا الكتاب تبع  معها شيء، لنستصحب هذا األصل أن من الحاالت ما يأتي
لكن إذا استفاض بين الناس أن هذه الجهة  ،هذا األصل تبع المكتبة ؟المكتبة الفالنية وال يجوز بيعه وال شراءه

ا يصبر هذا الكتاب على استعمال من يتعاقب على استعماله، وتأكدنا ام التحديث، وبالفعل هذا معندها نظ
 .-إن شاء هللا تعالى-، هذا ما في ما يمنع هم اشتروا مكانهبالفعل أن

أو على  لف، وهو وقف موقوف على ضريح فالنأحيانًا يأتينا وقف صحيح البخاري مثاًل مخطوط قيمته مائة أ
، هل نقول: -قبر– ري وال من شيء، أو على ضريح فالنن من البخازاوية فالن، زاوية صوفية ال يستفيدو 

نجعله في  ؟ على ضريحأو نقول: الوقف صحيح فيصرف إلى أقرب مصرف شرعي له وز بيعهالوقف باطل فيج



ال باطل؟ هذه أمور تدور بين طالب المسجد يستفاد منه، على زاوية نجعله في مكتبة ، نقول: الوقف صحيح وا 
أنه باطل، الوقف ها من يهتم بالكتب القديمة، وال بد من بيان حكمها، الوقف على ضريح ال شك العلم، ويعاني

ن الوقف بيعه أو نقول: إفيجوز فهل نقول: باعتبار أن الوقف بطل هذا ال شك أنه باطل،  على زاوية صوفية
نف هذا من الج، و وهذا يكون من جنس تصحيح الوصية ؟صحيح وموضعه غير شرعي فينقل إلى موضع شرعي

خطأ في وضعه في هذا ، لكنه أ-جل وعال-مراد الواقف التقرب إلى هللا  الذي يجب تعديله، لذلك قلنا: إن الوقف
إن شاء -؛ ألنها بالد على السنة -وهلل الحمد-المكان ننقله إلى مكان ينتفع به، هذا الكالم ال يوجد في بالدنا 

يم هذه النعمة، لكن في البلدان األخرى موجودة وبكثرة، وطالب العلم أن يد -جل وعال-، نرجو هللا -هللا تعالى
طالب العلم بأمس الحاجة إليه، صحيح البخاري نسخة مصححة ومقابلة  يعني كتاب ،من مثل هذايتحرجون 

ما عندهم  صوفية أو موقوفة على زاوية مع ذلك موقوفة على قبر، على ضريحوخطية، ويحتاجها طالب العلم، و 
ذكار صحيحة فضاًل عن العلم الشرعي، فمن صحح الوقف وعدل المصرف قال: يصرف إلى أقرب جهة وال أ

لمثل هذا ويستفاد منه، ومن أبطل الوقف بجملته قال: يجوز بيعه وشراءه وال إشكال فيه، ويعتبر هذا من اإلنقاذ 
 ؟لك الزاوية يستفاد منه، نعمعند هذا القبر، أو في تللكتاب، من اإلنقاذ له، بداًل من أن تأكله األرضة 

 .......طالب:.
وبعض طالب العلم ال يقدرون الكتب قدرها، فيوجد كتاب قديم وقيمته مرتفعة جدًا، يعني  نعم كثير من الناس

أحيانًا الكتاب يباع بثالثة آالف أربعة آالف خمسة آالف ويشرى بقيمته عشرين نسخة من المطبوعات الجديدة 
، ترى مكانها عشرين نسخة من الطبعات الجديدةشياألصلية الطبعة و افترضنا سنن البيهقي يعني ل ،نفس الكتاب

فهل يمكن أن يتصرف القائم على المكتبة باعتبار أن هذا أو ثالثين نسخة، وقل مثل هذا في فتح الباري وغيره، 
هذه الكتب القديمة  في مسجد، ورأى أن طالب العلم ال يستفيدون منهو األصلح للمكتبة، مكتبة موقوفة 

أنا المتهرية المتقطعة متناثرة أوراق ملمومة، وطالب العلم ينظر إليها حسرة، ويريدها وال تتيسر له، فإذا قال: 
بدل  وهذه مصلحة ظاهرة ؟هل من المصلحة أن يتصرف في هذه الكتب أضع مكان هذا الكتاب عشر نسخ

ن يقوم الكتب تقويم صحيح وال ينظر إلى مصلحة نفسه ما أحد يشك فيها، فإذا وجد م واحدة عشر نسخنسخة 
بثالثمائة  ته ثالثة آالف والمصوريقول: أضع نسختين وهو يقابل عشر نسخ، ال، ال مانع أن يقول: الكتاب قيم

ذا كان المسجد ال يحتمل العشر يحتمل نسخة نسختين ينظر إلى أقرب مكان آخر مسجد  أدفع عشر نسخ، وا 
 وهكذا. النسخيه بقية آخر ويضع ف

ظ ، لكن إن الح-إن شاء هللا تعالى-فإذا لوحظت المصلحة ما لوحظ المصلحة العامة، إذا لوحظت فذمته تبرأ 
 لحته ويهمل مصلحة الوقف والواقف.أبدًا، ال يجوز له أن ينظر إلى مص اإلنسان مصلحته الخاصة فهذا ال

 وشك الفعل تيقن من: أخرى  قاعدة فيها ويدخل، فعلهي لم أنه فاألصل ؟الم أ شيئاً  فعلأ شك منيقول: قاعدة: 
 ؛القليل على حمل الكثير أو القليل في وشك الفعل تيقن من، المتيقن ألنه ؛القليل على حمل الكثير أو القليل في
أنه صلى لكن تردد هل صلى سبع أو خمس، أو ثالث، المتيقن  ،، يعني تأكد أنه أوتر البارحةالمتيقن ألنه

قال: أراد  وكان من عادته أن يصلي سبعإذا قلنا بقضاء مثل هذا بعد ارتفاع الشمس،  أراد أن يكمل ثالث، فإذا



ن مثل هذا يقضى، فيبني على القول بأ اقتصر عليه في الليل،أن يكمل أو يترك يصلي أربع ركعات تكمياًل لما 
 ألنه المتيقن. على األقل

 إيش عندك؟ ؟سها وشك هل سجد للسهو :منها ؟ لعلهكيف سجد ؟للسهو سجدي هل وشك سها: منها يقول:
 .......طالب:.

؟ سهو وشك، الشك يقتضي سجود للسهو أو ال يقتضي؟ نعمهل سجد للسهو؟ سجد، يعني اجتمع عندنا 
هل نقول: إن هذا في حكم من سها  ؟عندنا سهو وشك، يعني شك هل سجد للسهو أو لم يسجد يقتضي، إذاً 
 هذا هو األصل. أو لكل موجب سجدتين؟ يعني يكفيه سجدتان كفيان عن السهو والشكيه سجدتان تمرارًا فيكف

 في وشك علمه فلو إعادته وجبت ركن ترك في العبادات من غيرهما أو الصالة أو الوضوء أثناء في شك: ومنها
من  مأ األخيرة الركعة من هي هل وشك سجدة ترك فلو ،االستئناف وجب النية أنه احتمل فإن ،باألسوأ أخذ عينه
 .باقيها ويلغو بركعة كمليف غيرها من تكون  أن الحتمال ؛ركعة لزمه غيرها
 فيكمل الثانية من وسجدة األولى من سجدة ترك الحتمال ؛ركعتان وجب ثالث أو سجدتين محل في شك ولو

 .كذاهو  بالرابعة والثالثة بالثانية األولى
 المعروفة.ي من القواعد الكلية المقصود أن فروع هذه القواعد كثيرة جدًا، وه

 هل تحفظ؟ ؟ وآخر يسأل عن منظومة القواعد لألهدلوسائل يسأل عن أفضل الطبعات لألشباه والنظائر
هي في الحقيقة نظم مأخوذ من األشباه،  القواعد الفقهية ألبي بكر األهدلالفرائد البهية نظم  منظومة القواعد نعم

 لذا يقول:
 ةسمممممممممممممممممممممممميتها: الفرائمممممممممممممممممممممممد البهيممممممممممممممممممممممم
 لخصمممممممممممممممممممتها بعمممممممممممممممممممون رب قمممممممممممممممممممادر  

 جج

 لجمعهممممممممممممممممممممممما الفوائمممممممممممممممممممممممد الفقهيمممممممممممممممممممممممة 
 مممممممممممممممن لجممممممممممممممة األشممممممممممممممباه والنظممممممممممممممائر  

 

فهي منظومة نافعة لطالب العلم يحفظها ويراجع عليها الشروح، ولها شرح مطبوع، ومعروف متداول مفرد، ومن 
هامشها  وعلى (هم1355)أراد أن يقتصر على األشباه والنظائر في هذه الطبعة طبعة مصطفى محمد سنة 

واعد الفقهية، فاألشباه في الشافعي شرح الفرائد البهية نظم الق الجوهزي لعبد هللا بن سليمان  (المواهب السنية)
في الجملة، لكن أصح منها طبعة الشيخ حامد الفقي، الطبعة طيبة والنظم مع شرحه في الحاشية، طبعة  األصل

نافعة جدًا للشيخ حامد على هذا الكتاب فيحرص عليها، ، طبعة طيبة وعليها تعليقات (هم1357)األولى سنة 
ة في بعة جديدوأيضًا الفرائد هذه المتن مطبوع مفرد، والشرح مطبوع أيضًا في جزأين، وصور أخيرًا، أو طبع ط

لشرح معًا، فيستفاد منها، إال أن فيها طول، فيها ما يستغنى عنه، فيما ما يمكن أن يستغنى مجلد كبير النظم وا
 ؛ ألن حفظ النظم كاماًل فيه عسر، النظم كثير منه يمكن أن يستغنى عنه.عنه

ويلخص عليها بعض ما يتخرج من هذه  ،ينظر في هذه القواعدو ومن أراد أن يقتصر على األشباه النظائر 
ذا ضم إلى ه القواعد والفروع لهذه القواعد القواعد والفوائد التي تستنبط من هذ ذلك القواعد يستفيد فائدة كبيرة، وا 

مطبوعة وعلى كل قاعدة فروع و معروفة و البن رجب وهو كتاب نفيس ال يستغني عنه طالب علم، قواعد فقهية 
كثيرة أحيانًا عشرين فرع عشرة فروع، ثالثين فرع، يستفيد منها طالب العلم، أما مجرد تجريد القواعد بدون فروع 



والمثال هو الذي يوضح المقال، ما  ،بد أن تربط القواعد بفروعهافهذا الفائدة منه قليلة، الفائدة منه قليلة، ال 
 يمكن أن تتضح القاعدة إال بمعرفة الفروع.

 يسمع حدث من إال الوضوء عليه يجب ال أن العلماء قول وهوقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، "
 يستيقن حتى الوضوء عليه يجب ال فإنه الحدث في شك إذا :المبارك بن هللا عبد قال ،ريحا   يجد أو صوتا  

فإذا تيقن وبإمكانه أن يحلف على أنه خرج منه ما خرج من صوت أو ريح، إذا  "عليه يحلف أن يقدر استيقانا  
يجب عليه فهل يتوضأ   يجب عليه الوضوء قد يقول قائل: إن الحلف يجوز على غلبة الظنحينئذ  تيقن ذلك فإنه 

؟ ذكرنا فيما سبق أن أهل العلم ألحقوا غلبة الظن في الشك في هذا، وأن أو ال يجب الوضوء لمجرد غلبة الظن
ن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه، كونه يستيقن يعني يتيقن وال قياليقين ال يرفعه إال يقين، ولذلك قال: حتى يست

ة الظن تحتمل وغلب ألن اليقين الذي ال يحتمل النقيضيكفي في هذا شك وال غلبة ظن على قولهم حتى يستيقن؛ 
ألن  ؟ ال يتوضأالنقيض مع المرجوحية، والشك مع التساوي، فهل نقول: إذا غلب عليه الظن يتوضأ أو ال يتوضأ

اليقين ال يرفعه إال يقين، ولذا قال: حتى يستيقن استيقانًا، لكن يشكل على هذا أنه قال: يقدر أن يحلف عليه، 
الذي جامع امرأته في رمضان، وأتي بالطعام  ى غلبة الظن،ه الحلف علمع أن له الحلف على غلبة الظن، ل
ال على يقين؟ على غلبة  "وهللا ما بين البتيها"وقيل له: خذ هذا فتصدق به، فقال:  أقسم، هذا على غلبة ظن وا 

ظن بال شك، ولذا يقول أهل العلم: يجوز أن يحلف على غلبة الظن، فقوله: يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف فيه 
وال يحلف على غلبة الظن ممكن  بارك أنه ال يحلف إال على اليقيناللهم إال إذا كان عند عبد هللا بن الما فيه، م

 فيطرد.
سح الشافعي قول وهو ،الوضوء عليها وجب الريح المرأة قبل من خرج إذا :وقال" األصل أن الريح إنما " قاوا 

 أما القبل فال ارتباط له بالبطن و محل الرياح والغازات،يخرج من الدبر؛ ألن ارتباطه بالبطن واضح، والبطن ه
سح الشافعي قول وهو، الوضوء عليها وجب الريح المرأة قبل من خرج إذاقال: " يدل له ما ويشهد له أو  "قاوا 

 وهذا وجد ريح. «حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً » في الحديث:
المرقاة،  نه نادر فال يشمله النص، كذا فيأل الوضوء؛ج الريح من القبل ال يوجب قال أصحاب أبي حنيفة: خرو 

ن هذه الريح ليست في الحقيقة بريح وقال ابن الهمام: ألن فال تنقض الوضوء، إنما هي ال ريح،  ما هي اختالجوا 
ر من جوفها صوت، هذا مجرد أو ركبته فصد ني كما لو حرك إبطه فصدر منه صوتوليست بريح، يع اختالج
ألحقه  -من قبل المرأة-خروج الريح من فرج المرأة  البطن بالفعل، وألحق ابن العربي ليس بريح خارج من اختالج

لماذا؟ ألنه من غير المخرج الطبيعي، من غير المخرج  ،وال ينقض إجماعاً بالجشاء، الجشاء ريح مقارن بصوت 
جد منه الصوت أو الريح أنه ال ينقض ولو و األصلي الذي منه الناقض، فالمرجح أن ما يخرج من قبل المرأة 

 الوضوء.
 أبي عن منبه بن همام عن معمر أخبرنا الرزاق عبد حدثناقال:  غيالن بن محمود حدثنا": -رحمه هللا-ثم قال 
ال يقبل:  "«يتوضأ حتى أحدث إذا أحدكم صالة يقبل ال هللا إن» :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن هريرة

ال نفي الثواب المرتب على العمل؛ ألنه قد يرد نفي القبول ويراد به نفي  ول هنا نفي الصحةلمراد بنفي القبا
في الصالة، أما إذا كان نفي القبول بسبب أمر ال أثر له في الصحة، وذلك إذا كان األمر متعلقًا بأمر مؤثر 



ال يقبل هللا صالة » عليهرتب تكون صحيحة مسقطة للطلب، لكن هو نفي للثواب الم الصالة، فإن الصالة حينئذ  
 «فسأله لم تقبل له صالة أربعين يوماً من أتى عرافًا » «ال يقبل هللا صالة من في جوفه خمر» «عبد آبق

ذا هذه األمور وهذه األفعال بالفعل محرمة، لكن ال ارتباط لها بالصالة فنفي القبول كل ه «أربعين صباحاً »
مرتب على العبادة، ولو كان لهذه األمور أثر مباشر للصالة لقلنا: إنه نفي بالصالة فيها إنما هو نفي للثواب ال

ُ ِمَن اْلُمتَِّقيَن{يقول:  -جل وعال-صحة، وهللا  فهل معنى هذا أن غير المتقين  [( سورة المائدة27)] }ِإنََّما َيَتَقبَُّل ّللاه
فسقه أمر  حج، يؤمر بإعادة الصوم؟ ال،ال تصح عباداتهم، يعني فاسق يؤمر بإعادة الصالة، ويؤمر بإعادة ال

ا، لكن لترتب عليه بطالنه ب خلل مؤثر في عبادة من العباداتنعم لو كان فسقه بسب خارج عن هذه العبادات،
ألنك فاسق،  نقول له: أعد صالتك -نسأل هللا السالمة والعافية-ن يشرب الخمر أو يزني أو يسرق إذا كان م

نفي الثواب المرتب  د من أهل العلم، فنفي القبول هنامن المتقين؟ ما قال بهذا أح إنما يتقبل -جل وعال-وهللا 
 ا نفي للصحة ال للثواب.نفي القبول هن «ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث»على العبادة، وفي الحديث: 

ها، فإذا في أثنائ و قبل الفراغ منها، يعنيأي صار ذا حدث قبل الصالة، يعني قبل الدخول فيها، أ «إذا أحدث»
 أحدث عليه أن يعيد الصالة؛ ألن صالته غير مقبولة، يعني غير صحيحة.

والمراد مع اإلتيان  «الصعيد الطيب وضوء المسلم حتى يجد الماء»و مقامه،بالماء أو ما يقوم  «حتى يتوضأ»
 .بباقي الشروط

 ؟، نعموهو مخرج في الصحيحين "غريب حسن حديث هذا :عيسى أبو قال"
 .......الب:ط

 .هو ملحق بالجشاء
 .......طالب:
ال بصلوقد يقارنه ريح، إذا أكل ثوم  ا يخرج من قبل المرأة ملحق بالجشاء؛ ألنه صوتال، م ال فجل يخرج  وا  وا 

 ؟المرتبط بالمعدة، نعم من غير المخرج منه رائحة مقرونة بصوت
 ......طالب:..

ال لو فتح فتحة في جانبالمعتاد للبول والغائط يخ هو فرق بين المخرج اإلنسان وصار يخرج  تلف عن غيره، وا 
ال ألنه بول خارج  ج البول نقول: إنه خارج فاحش نجسولو خرج ما خرج، المقصود أنه إذا خر  منها ما يخرج
 من المخرج.
 ....طالب:....

ول، باألمعاء وال تح المقصود أنه إذا خرج من المخرج مر من األمعاء وتحول إلى فضالت، بينما الجشاء ما مر
 ألنه ال يخرج عن طريق المعدة وعن طريق األمعاء، فرق واضح. ومثله ما يخرج من قبل المرأة

 .....طالب:...
 أيوه؟

 .....طالب:...
 فاحش.باعتباره فاحش نجس، 



 .......طالب:
 الفاحش، فاحش ونجس.

 .....طالب:..
ال قد يقول قائل في الهناك مسائل قد يطول بنا شرحها وفهمها أو ال، فاحش،  يضاحها وا  تفريق بين نفي يضًا وا 

إذا كانت بسبب خلل متعلق  أهل العلم أن الصحة تنفىونفي الثوب على حسب ما قرره  القبول ونفي الصحة
 هل العلم القاعدة: إذا عاد النهي إلى ذات المنهي كنها وهنا عاد إلى الشرط، وعند أ كشرطها مثاًل أو ر  ةبالعباد

ذا عاد النهي إلى أمر خارج عنه أو  عن الشرط والذات فإن العبادة إلى شرطه فإن العبادة تبطل مع التحريم، وا 
شروط الصالة، سترة حرير أو عليها صحيحة مع التحريم، ويفرقون بين من يصلي بسترة التي هي شرط من 

لكنه ال  لصالة، يحرم ويأثمأو خاتم ذهب، أو مسبل، كل هذا ال أثر له في ا ،عمامة حرير، يفرقون بين هذا
باطلة، لكن قد يقول  يبطل الصالة، بينما لو عاد النهي إلى الشرط كالسترة مثاًل ال شك أن الصالة تكون حينئذ  

ألنه عاد إلى الشرط، ونحن ما  نا: إن نفي القبول هنا نفي للصحةوقل مثل حديث الباب قائل: إذا نظرنا في
 فهل يلزم عليه الدور أو ال؟ الخبرا أن الطهارة شرط إال بهذا عرفن

حنا ما عرفنا أن حة بسبب أنه يعود إلى شرط مؤثر، إوالصن النفي فيه نفي للقبول : إالحديث نفسه الذي قلنا
على الشرط، واعتمدنا هذا العمل شرطًا اعتمادًا على  الطهارة شرط إال بهذا الخبر، فنفينا القبول والصحة اعتماداً 

ال ما يلزم؟ نفي القبول، واضح  ال ما هو بواضح؟ يلزم عليه دور وا   وا 
 .......طالب:

حنا نفينا الصحة؛ ألنه متعلق بشرط، ونحن ما عرفنا أنه شرط ور؛ ألنه ترتيب شيء مترتب عليه، إال، يسمونه د
 ثبت من النفي، فرتبنا شيء على شيء مترتب عليه، رتبنا نفي الصحة على اشتراط الطهارة، واشتراطإال لما 

نعم أحاديث أخرى أثبتت شرطية الطهارة  الطهارة رتبناه على نفي القبول في دور، كيف نخرج من هذا الدور؟
ال لو لم يرد فيها إال هذا الحديث للزم عليه الدور، والدور ترتيب شيء على شيء مترتب عليه، يعني كما يقول  وا 

 القائل:
 لمممممممممممممممممممو ال مشممممممممممممممممممميبي مممممممممممممممممممما جفممممممممممممممممممما

 لمممممممممممممممممممممموال جفمممممممممممممممممممممماه لممممممممممممممممممممممم أشممممممممممممممممممممممب   ج
 

 السابق؟  أيهما
 .....طالب:..
 أيهما السابق؟ ،إي نعم

 ....طالب:....
عن شيء يقاربه التسلسل، التسلسل الذي هو عبارة عليه الدور، وال يصح، كل واحد مرتب على الثاني هذا يلزم 

 مرتب على غيره وغيره على غيره إلى ما ال نهاية، نعم.
 سم.

 وعلى آله وصحبه أجمعين.  نبينا محمدوالصالة والسالم على  ،الحمد هلل رب العالمين
 :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 



 :النوم من الوضوء في جاء ما :باب
 بن السالم عبد حدثنا :قالواو  واحد المعنى المحاربي عبيد بن ومحمد ادوهنَّ  كوفي موسى بن عيلاإسم حدثنا
صلى هللا عليه - النبي رأى أنه عباس بنا عن العالية أبي عن قتادة عن الداالني خالد أبي عن المالئي حرب
 ال الوضوء إن» :قال ،نمت قد إنك هللا رسول يا :فقلت يصلي قام ثم ،نفخ أو غط حتى ساجد وهو نام -وسلم
 .«مفاصله استرخت اضطجع إذا فإنه ،مضطجعا   نام من على إال يجب
 .الرحمن عبد بن يزيد :اسمه خالد وأبو :عيسى أبو قال
 .هريرة وأبي مسعود وابن عائشة عن الباب وفي :قال

 -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن قتادة عن شعبة عن سعيد بن يحيى حدثناقال:  بشار بن محمد حدثنا
 ".يتوضئون  وال فيصلون  يقومون  ثم ينامون  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب كان: "قال
 المبارك بن هللا عبد سألت :يقول هللا عبد بن صالح وسمعت :قال ،صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال

 .عليه وضوء ال :فقال ؟معتمدا   قاعدا   نام عمن
 يذكر ولم ،قوله عباس ابن عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد عباس ابن حديث روى  وقد :عيسى أبو قال
 .يرفعه ولم العالية أبا فيه

 ينام حتى قائما   أو قاعدا   نام إذا الوضوء عليه يجب ال أن أكثرهم فرأى النوم من الوضوء في العلماء واختلف
 عليه وجب عقله على غلب حتى نام إذا :بعضهم قالقال: و  وأحمد المبارك وابن الثوري  يقول وبه ،مضطجعا  
 فعليه النوم لوسن مقعدته زالت أو رؤيا فرأى قاعدا   نام من :الشافعي وقال ،قاإسح يقول وبه الوضوء
 .الوضوء

ُ موتة صغرى،  النوم معروف وهو "النوم من الوضوء في جاء ما :باب": -تعالى رحمه هللا-لف يقول المؤ  }ّللاَّ
وذلكم لمفارقة الروح للجسد، فهو  ،فسمى النوم موتاً  [( سورة الزمر42)] {َيَتَوفَّى اْْلَنُفَس ِحيَن َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت 
ه الروح الجسد مفارقة دائمة، مستمرة حتى البعث، فباإلمكان أن تعود مشبه للموت، إال أنه ليس بموت تفارق في

منهم من يستغرق استغراقًا  ،بأدنى سبب، بأدنى سبب بصوت أو لمس أو ما أشبه ذلك، والناس يتفاوتون في هذا
أثر في   ولهذا التفاوتبحيث ال يحس بمن حوله، ومنهم من هو سريع االنتباه، فيتفاوتون في هذا تفاوتًا كبيراً 

 "موسى بنأحمد  حدثنا"قال:  "ما جاء في الوضوء من النوم :باب"ولذلك قال: النقض، نقض الوضوء وعدمه، 
 "وهناد" خمس وأربعين ومائتينصدوق يخطئ، ورمي بالرفض، من العاشرة، مات سنة  "كوفي"الفزاري أبو محمد 
 المعنى" الكوفي، صدوق من العاشرة أيضاً  "المحاربي"بن واقد  "بن محمد عبيد بن ومحمد" وهو ابن السري 

ن اختلفت ألفاظهم،يعني معنى ما يرويه  "واحد ن وفالن وفال حدثنا فالنوأبو داود كثيرًا ما يقول:  هؤالء واحد، وا 
ن كانت األلفاظ مختلفة. المعنى،  ويرد بذلك مثل ما أراد الترمذي هنا المعنى واحد وا 

بن سلم النهدي،  حرب بن السالم عبد "حرب بن السالم عبد حدثنا" :قالوا" هؤالء الشيوخ قالواو  المعنى واحد
دوق يخطئ األسدي الكوفي، ص "الداالني خالد أبي عن" افظ، له مناكير، من صغار التاسعةثقة ح "المالئي"

كثير اح، ثقة رفيع بن مهران الري "العالية أبي عن" بن دعامة الثقة المعروف "قتادة عن" كثيرًا من السابعة
 وهو نام -صلى هللا عليه وسلم- النبي رأى أنه -مارضي هللا عنه- عباس ابن عن" اإلرسال من الثانية



يعني سمع له  "غط حتى نام وهو ساجد -صلى هللا عليه وسلم-رأى النبي " وهو ساجد الجملة حالية "ساجد
أو نفخ تنفس بصوت، وهو  أو هذه للشك "نفخ أوحتى غط " -عليه الصالة والسالم-صوت يخرج مع نفسه 

 يا :فقلت" وضوءًا جديداً  من غير أن يتوضأ "يصلي قام ثم" قريب من..، النفخ قريب من الغطيط والخطيط
 لى األرضواضعًا جنبه ع :أي «مضطجعا   نام من على إال يجب ال الوضوء إن» :قال" ؟نمت قد إنك هللا رسول

رؤوس العظام، إذا استرخت يعني فترت وضعفت،  جمع مفصل وهي «مفاصله استرخت اضطجع إذا فإنه»
 التي عدتها ثالثمائة وستون عضوًا. التي تجمع بين عظمين، وهي السالمىوالمفاصل رؤوس العظام، 

فه اإلمام والحديث ضع  الداالني،  "الرحمن عبد بن يزيد :اسمه خالد وأبو :عيسى أبو قال" هذا الخبر ضعيف
ذي في العلل المفرد، العلل الكبير، وأبو داود في السنن قال: ذكرت حديث يزيد أحمد والبخاري فيما نقله الترم

ني، ما ليزيد الداالني يدخل على أصحاب الاستعظامًا له، وقال: ما ليزيد الدا الداالني ألحمد بن حنبل فانتهرني
 قتادة ولم يعبأ بالحديث.

 نام من على إال يجب ال الوضوء إن» ي الوضوءنوقال البيهقي: أنكره عليه جميع الحفاظ، فالحديث ضعيف، يع
صلى هللا عليه -الكالم صحيح، لكن ال يثبت مرفوعًا إلى النبي  «مفاصله استرخت اضطجع إذا فإنه، مضطجعا  

 نام من على إال يجب ال الوضوء إن»؛ ألنه إذا نام مضطجع استرخت مفاصله، والحصر أيضًا: -وسلم
ما فيه؛ ألن هناك من الهيئات بالنسبة للنائم ما هو أشد من حال االضطجاع الحصر هذا أيضًا فيه  «مضطجعا  

 كالسجود مثاًل، إذا نام على هيئة الساجد فإن مثل هذا أشد من أن ينام مضطجعًا.
 عند البيهقي. "هريرة وأبي" وكالهما عند ابن ماجه "مسعود وابن عائشة عن الباب وفي :قال"

 مالك بن أنس عن قتادة عن شعبة عن سعيد بن يحيى حدثناقال:  بشار بن محمد حدثنا": -رحمه هللا-قال 
 ".يتوضئون  وال فيصلون  يقومون  ثم ينامون  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب كان: "قال

 .يتوضئون  وال فيصلون  يقومون  ثم ينامون 
 ."صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال

ينتظرون  -صلى هللا عليه وسلم-كان أصحاب رسول هللا " :ي داودوأخرجه مسلم وأبي داود، وفي رواية أب
 ."العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون وال يتوضئون 

قعودًا، ظهر من هذه الرواية أنهم كانوا ينامون  "ينامون "قال الشارح: فظهر من هذه الرواية أن المراد من قوله: 
 ظرون الصالة.وهم ينت ي داود أنهم كانوا ينامون قعوداً رواية أب

أنهم جلوس ينتظرون صالة العشاء،  عس، يعني مجرد نعاس، وال سيمافالن رأسه إذا نوقال في القاموس: خفق 
فهو مجرد نعاس، وقد تمكنوا من األرض، فالذي يغلب على الظن أنه ال يخرج منهم شيء، فالنعاس والسنة مع 

ير المتمكن من مضطجع أو ساجد أو غير ذلك، ال تمكن المقعدة ليس بناقض للوضوء، أما النوم المستغرق غ
شك أنه ناقض كما جاء في حديث صفوان بن عسال، ولكن من غائط أو بول أو نوم، أمرنا أن ال ننزع خفافنا 

وجاء في الحديث ما يدل ولكن من غائط أو بول أو نوم، فدل على أن النوم ناقض للوضوء،  ،إال من جنابة
المضطجع الذي ال  ذه النصوص بحمل النوم الناقض علىوال بد من التوفيق بين هعلى أن النوم ليس بناقض، 



يأمن من خروج الخارج منه وهو ال يشعر، مع االستغراق بحيث ال يشعر بما يدور حوله، أما إذا كان النوم سنة، 
 ء.يعني خفيف، أو كان متمكنًا جالسًا، أو واقفًا بحيث إذا نام سقط، فمثل هذا ال ينقض الوضو 

سمعت "بن ذكوان الباهلي الترمذي، صدوق مات سنة تسع وثالثين ومائتين،  "هللا عبد بن صالح وسمعت :قال"
أي ال  "عليه وضوء ال :فقال ؟معتمدا   قاعدا   نام عمن المبارك بن هللا عبد سألت :يقولصالح بن عبد هللا 

ال فاألصل أن النوم مظنة للحدثيجب عليه الوضوء؛ ألنه متمكن، معتمد متمكن بحيث ال يخرج منه ش  ،يء، وا 
 ؟نعم

 .......طالب:.
 كيف يستند؟ يطيح، يسقط.

 ........طالب:
 كيف؟

 ....طالب:....
 ما يستطيع يستند وهو جالس أو واقف يسقط.

 .......طالب:.
 ؟غير متكئ على شيء

 ...طالب:.....
 أي شيء؟ب

 طالب:.......
  محتبي مثاًل.
 ....طالب:....

الجالس الذي لم يستند على شيء، أما إذا استند بإمكانه الساعات الطوال ينام  ستند ذا، ال المقصود بهم ،ال، ال
وهو جالس خمس ساعات ست ساعات، يخرج منه ما يخرج، ويؤخذ منه ما يؤخذ، ويتحدث الناس حوله وهو ال 

 يشعر، ال، ال هذا ينقض الوضوء.
من جدار  كان معتمدًا على شيءإن  "عليه وضوء ال :فقال ؟معتمدا   قاعدا   نام عمن المبارك بن هللا عبد سألت"

ألنه يستغرق، أما معتمد يعني متمكن من األرض، ممكنًا  أو عمود أو ما أشبه ذلك فهذا ال شك أنه ناقض
مقعدته من األرض بحيث ال يخرج منها شيء فهذا ال ينقض الوضوء، إذا لم يعتمد على شيء يسنده بحيث لو 

 في النوم لسقط، كما كان الصحابة ينتظرون العشاء، فمثل هذا ال ينقض الوضوء.استغرق 
 روى  "قوله عباس ابن عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد عباس ابن حديث روى  وقد :عيسى أبو قال"

عن أبي خالد الداالني عن قتادة عن أبي ، و عباس ابن عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد عباس ابن حديث
ابن عباس أبي العالية، وال شك أن سعيد بن أبي عروبة أوثق وأقعد و ة عن ابن عباس، فأدخل بين قتادة العالي

 ولم العالية أبا فيه يذكر ولم دة وابن عباس قولهرواه عن قتا"بحديث قتادة وغيره من أبي خالد الداالني، 
 فكان موقوفًا على ابن عباس وهذا أصح.  "يرفعه



يعني  "قائما   أو قاعدا   نام إذا الوضوء عليه يجب ال أن أكثرهم فرأى النوم من لوضوءا في العلماء واختلف"
 "مضطجعا   ينام حتى، قائما   أو قاعدا   نام إذا" نه غير مستغرق، فلو استغرق لسقطغير معتمد على شيء؛ أل

ذلك بحديث ابن عباس واستدلوا على  "وأحمد المبارك وابن الثوري  يقول وبه" في خبر ابن عباسيعني كما جاء 
 وابن الثوري  يقول وبه"جعًا، يعني ما فيه إال إذا اضطجع المذكور، وفيه ما عرفت من المقال، حتى ينام مضط

مضعف،  والحديث ال يجب إال على من نام مضطجعًا استدالاًل بهذا الحديث والحديث فيه "وأحمد المبارك
لكن قال الشوكاني س المذكور وفيه ما عرفت من المقال، على ذلك بحديث ابن عبا ضعيف كما سمعنا، استدلوا

ورجح هذا المذهب، يعني ما فيه إال إذا  ،والمقال الذي فيه منجبر بما له من الطرق والشواهدفي النيل: 
ع يعني من باب أولى إن كان اضطجع، أما إذا كان جالسًا أو قائمًا ال ينقض الوضوء، ويقاس على االضطجا

 من باب أولى؛ ألن خروج الريح أسهل من خروجها من المضطجع. فإنه ينقض ساجد
ني إذا كان ال يع "قاإسح يقول وبه ،الوضوء عليه وجب عقله على غلب حتى نام إذا :بعضهم قالقال: و "

 وهو ال يشعر.فهذا مظنة أن يخرج منه ما يخرج  يعرف ما يدور حوله
فإن  فمجرد ما يصح أن يقال: نام فالن قليله وكثيره،وعن إسحاق قول آخر وهو أن النوم حدث ينقض الوضوء 

أن النوم حدث، يعني مثل ما من المصير  المنذر عن بعض الصحابة والتابعينوضوءه قد انتقض، ونقله ابن 
" فسوى بينها في الحكم بين الغائط إال من غائط أو بول أو نوم"قال إسحاق لعموم حديث صفوان بن عسال: 

غائط ينقض قليله وكثيره، والبول ينقض قليله وكثيره، فكذلك النوم قليله وكثيره ناقض، لكن في والنوم، وال والبول
بول والغائط ما يدل الباب ما يدل على أنه ناقض، وفي الباب ما يدل على أنه غير ناقض، لكن لم يرد في ال

م ثبت في النوم ما يدل على دا لنحتاج أن نفرق بين الصور، وما على أنه ناقض وما يدل على أنه ليس بناقض
ال بد من حمل النقض على حاالت، وعدم النقض على أنه ناقض، وثبت فيه ما يدل على أنه ليس بناقض 

 حاالت.
فعليه الوضوء، والوسن  "الوضوء فعليه النوم لوسن مقعدته زالت أو رؤيا فرأى قاعدا   نام من :الشافعي وقال"

 .اء فصارت سنةض عن الواو الهالهاء عوضًا عن الواو، أصله وسن، فعو   هو السنة، والمراد به: أول النوم، و 
 وعنهللحافظ ابن حجر: "وقيل: ال ينقض نوم غير القاعد مطلقًا، وهو قول الشافعي في القديم،  ي في فتح البار 

 غيره ينوب ينقض فال المتمكن القاعد بين الجديد في لوفص   فال، داخلها أو فينقض الصالة خارج بين التفصيل
 ".فينقض

هذه المظنة مطردة،  لنقض، وباعتبار اطراد هذه المظنةل قرر عند أهل العلم أن النوم مظنةعلى كل حال الم
 موضع المئنة، يعني موضع الحقيقة يعني كثير من النوام يخرج منهم ما يخرج وهم ال يشعرون، جعلت المظنة

ال ال فاألصل أنه متوضئ بيقين، والناقض متيقن وا  مشكوك فيه؟ مشكوك فيه، واليقين ال يزال بالشك، لكن هذا  وا 
ال  بنا حستصال النص الذي يدل على أن النوم ناقض اللو الشك بمثابة اليقين، والداعي لمثل هذا وجود النص، وا 

ل وقرأنا شيئًا من فروعها في األشباه يرد عليها مث عدة التي دل عليها الحديث السابق، القااألصل وهو الطهارة
إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها » :هذا، لكن هذا خرج بالنص، ويرد عليها

فيده  يديه بالماء والصابون بعد األكل أن غسلاآلن هو متيقن، نام بعد  «فإنه ال يدري أين باتت يده ،ثالثاً 



 هايهارة متيقنة، وعلة المنع مشكوك فالثًا والططاهرة بيقين، فال يجوز له أن يغمسها في اإلناء حتى يغسلها ث
العلة مشكوك فيها، ما يدري، فكيف يؤمر بغسلها وهي طاهرة، واحتمال تغيرها  «فإنه ال يدري أين باتت يده»

ولهذا لو جزمنا بأنها ما طرأ عليها شيء،  ؟هل نقول: ألنها تنجست من الطهارة إلى غيرها مشكوك فيه، وانتقالها
ن : إوربطها بمكان بحيث ال تمر على شيء فيه نجاسة، هل نقولاء والصابون ثم أدخلها بكيس غسلها بالم

 ؟نعم؟ إنما علينا أن نمتثل ما أمرنا به ولو خرج عن القاعدة  نقول: العلة تعبدية وهللا أعلمالا  العلة ارتفعت و 
 .علموهللا أ ا الفرع قد خرج عن القاعدة بالنص، يكون مثل هذو المسألة تعبدية، 

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وسلم وبارك وصلى هللا 


